COMPANY PROFILE
Η Citrine είναι ένα διαφημιστικό agency. Ιδρύθηκε το 2004 και είναι μία από τις
πρώτες εταιρίες στην Ευρώπη που αφουγκράστηκαν τον παλμό της εποχής αφού
στράφηκε σε καινοτόμες και εναλλακτικές μεθόδους για την αποτελεσματικότερη
στόχευση των καταναλωτών, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας καμπάνιες στα
Social Media για μεγάλα brands.
Έως το 2006 έχοντας σαν κύριο πεδίο δράσης το Word of Mouth Marketing, η
Citrine

πραγματοποίησε

πολυάριθμες

συνεργασίες

με

πολυεθνικούς

οργανισμούς στον χώρο της τεχνολογίας, των υπηρεσιών και των fast moving
consumer goods, εφαρμόζοντας Word of Mouth και άλλες below-the-line
Marketing καμπάνιες τόσο για την εγχώρια όσο και για την Ευρωπαϊκή αγορά. Το
2006 οι άνθρωποι της Citrine, αντιλαμβανόμενοι την ενίσχυση της δύναμης του
Word of Mouth μέσω των Social Networks, αρχίζουν να ενσωματώνουν στην
επικοινωνία των πελατών της Citrine τεχνικές προώθησης μέσω των Social Media.
Τα επιτυχημένα αποτελέσματα των ενεργειών τους, οδηγούν την εταιρεία το 2007
στην πραγματοποίηση των πρώτων ολοκληρωμένων Marketing campaigns στο
Facebook.
Σήμερα η Citrine προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών Digital
Marketing που ξεκινούν από τη χάραξη Online Στρατηγικής και φθάνουν ως τη
δημιουργία ιστοσελίδα, tailor made διαδικτυακών εφαρμογών, Facebook
Applications και την κατασκευή Mobile Applications.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ TAYTOTHTA
Η εταιρική ταυτότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό
λογότυπο. Δημιουργεί την «επιχειρηματική κουλτούρα», την «εταιρική
προσωπικότητα», τις αξίες που δημιουργούνται και ορίζουν την
επιχείρηση ως προς τους συνεργάτες της, προς τους υπάρχοντες ή
Λογότυπο

Επαγγελματική κάρτα

δυνητικούς πελάτες της, προς το ευρύ κοινό ακόμα και ως προς τους
ανταγωνιστές της.
Το λογότυπο ξεχωρίζει την εταιρεία από τον ανταγωνισμό και αποπνέει
επαγγελματισμό και ποιότητα. Με τη δημιουργία μιας δυνατής
εταιρικής ταυτότητας, η εταιρική παρουσία αποκτά μια ολοκληρωμένη
μορφή και βοηθάει σημαντικά μια επιχείρησή να κερδίσει τις
εντυπώσεις.
Το δημιουργικό τμήμα της Citrine αναλαμβάνει υπεύθυνα τον

Επιστολόχαρτο

Διαφημιστικά φυλλάδια

σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας (Corporate Identity), έχοντας ως
βάση αυστηρούς κανόνες Marketing αλλά και αισθητικής.

Φάκελος αλληλογραφίας

Εταιρικός φάκελος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ
Η Citrine προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που ξεκινούν από τη
συμβουλευτική για το κατάλληλο domain αλλά και την κατοχύρωση
του, τη φιλοξενία του, μέχρι την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την
κατασκευή του website.
Η ομάδα της Citrine αναλαμβάνει είτε τον επανασχεδιασμό ενός
υπάρχον site είτε την ανανέωσή του, παρέχοντας ολοκληρωμένες
λύσεις με πολλαπλά οφέλη ενός δυναμικού site που επιτρέπει την
εύκολη

διαχείριση

και

προσθήκη

περιεχομένου

χωρίς

να

χρειάζονται τεχνικές γνώσεις.
Όλα τα website κατασκευάζονται με βάση τα διεθνή πρότυπα και
τους κανόνες που επιβάλουν οι μηχανές αναζήτησης σε δυναμικές
πλατφόρμες που επιτρέπουν την εύκολη και λειτουργική πλοήγηση
του χρήστη.

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Η Citrine δημιουργεί e-shop που περιλαμβάνουν καινοτόμες λύσεις
και υψηλές προδιαγραφές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και με
στόχο τις online πωλήσεις.
Μοναδικός σχεδιασμός.

Μετατροπή του επισκέπτη
σε πελάτη!

GR

Απλή διαδικασία παραγγελίας!
Με ή χωρίς εγγραφή.

Εύχρηστη διαχείριση στα ελληνικά
με απλές γνώσεις H/Y, χωρίς
πρόσθετα προγράμματα.

Google

e-shop
Υψηλές κατατάξεις σε
αναζητήσεις!

Ασφάλεια στις συναλλαγές

Επισκεψιμότητα μέσω
Κοινωνικής Δικτύωσης!

Εύκολη & απλή περιήγηση!

ΜΑRKETING
Η Citrine δημιουργεί τη βελτιστοποιημένη και επαγγελματική
παρουσία της επιχείρησης στο Facebook σύμφωνα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες και στόχους της. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η
αύξηση της διαδραστικότητας των χρηστών, αύξηση των πωλήσεων

Ad

Ad

και αύξηση πιστών πελατών

APPLICATIONS
Η μεγάλη τεχνογνωσία της Citrine στις Web εφαρμογές εγγυάται την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη ενός Facebook Application. Ξεκινώντας
από τη σύλληψη της ιδέας και την ανάπτυξη του, φτάνοντας μέχρι
την εικαστική, τεχνική υλοποίηση και προώθηση του application.

ADS
Η

Citrine

αναλαμβάνει

τη

δημιουργία

κειμένων,

ειδικό,

βελτιστοποιημένο εικαστικό και επαγγελματική διαχείριση του
Facebook Ads Budget για την επίτευξη των μέγιστων δυνατών clicks.
Έτσι, η επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από τις δυνατότητες που
δίνει το Facebook, να προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό σε Facebook

APPS

Page, Facebook application και Website (engagement, like, comment,
share, install, visit).

MARKETING
Η Citrine σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες Twitter Campaigns. Έτσι η
επιχείρηση, αποκτά τη δυνατότητα να έχει ενεργή συμμετοχή στις
αγοραστικές αποφάσεις με τους χρήστες.

MARKETING
Η Citrine δημιουργεί τη βελτιστοποιημένη και επαγγελματική παρουσία στο
YouTube, με ειδικά εικαστικά και προσαρμοσμένες λύσεις, που θα αυξήσουν
τα channel & video views.

MARKETING
Η Citrine δημιουργεί τη βελτιστοποιημένη και επαγγελματική παρουσία στο
LinkedIn, με ειδικά εικαστικά και προσαρμοσμένες λύσεις που απαιτεί
το μέσο.

SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION
Η Citrine μέσα από σύγχρονες τεχνικές διαδικασίες εξασφαλίζει την
εμφάνιση των website στις υψηλότερες θέσεις των μηχανών
αναζήτησης.
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Η Citrine αναλαμβάνει τη δημιουργία Google Ads Campaign
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης. Στο Google

Google

AdWords μπορούν να εντοπιστούν νέοι υποψήφιοι πελάτες με
άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα, εφαρμόζοντας όλα τα διαθέσιμα
εργαλεία όπως το Remarketing και το Target Audience.
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EMAIL MARKETING
Η

Citrine

αναλαμβάνει

τη

γραφιστική

δημιουργία

του

newsletter, την τεχνική υλοποίηση και την τακτική αποστολή
του προς ένα απόλυτα στοχευμένο target group, σε μελετημένο
χρόνο κατόπιν προσεκτικής μελέτης των απαιτήσεων της
αγοράς.
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ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ CONSULTING
Η

Citrine

λαμβάνοντας

υπόψιν

τον

ψηφιακό

κόσμο,

παρέχει

ολοκληρωμένη Digital στρατηγική και εκπαίδευση του προσωπικού για
τον επαγγελματικό χειρισμό των εργαλείων του Digital Marketing.
Το σεμινάριο προσαρμόζεται ανάλογα με την κάθε επιχείρηση,
λαμβάνοντας υπόψιν το γνωσικό επίπεδο, τις ανάγκες και το κλάδο της
αγοράς. Τα επίπεδα των ενοτήτων είναι προσεκτικά σχεδιασμένα ώστε να
ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Η Citrine παρέχει σεμινάρια Digital Marketing με στόχο τη συνεχή
επιμόρφωση και κατάρτιση στα νέα μέσα επικοινωνίας. Σεμινάρια με θέματα
όπως Social Media Marketing, Social Media Analytics, Search Engine
Optimizations κ.α.

DIPLOMA
IN DIGITAL MARKETING

DIPLOMA
IN DIGITAL MARKETING

Η Citrine σε συνεργασία με το City Unity College δημιούργησε ένα
ολοκληρωμένο Digital Marketing Diploma παρέχοντας όλες τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που συντελούν με τέτοιο τρόπο
ώστε να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει την εμπειρία που απαιτείται
στον κόσμο του διαδικτύου.
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελεί την άριστη
επιλογή για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα της
επικοινωνίας, όπως αυτή ορίζεται σήμερα.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

210 6833130

Λευκών Ορέων 86Α - Χαλάνδρι, 15234

citrine.gr
facebook.com/citrineGR

twitter.com/citrineGR

youtube.com/citrinegr

linkedin.com/company/citrine-marketing-communication

